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Vanwege het Congregationeel Leiderschapsteam:   

 

De naam “Ursula” betekent “kleine beer” en in Noord-Europa vormt de constellatie 

van de Kleine Beer de Poolster. De H. Ursula is zoals de poolster die ons de weg wijst 

naar ons ware einddoel, Christus. De H. Ursula wordt vaak afgebeeld met haar 

gezellinnen in een boot. Ja, de geschiedenis vertelt dat zij vanuit Anglia vertrokken. 

Maar de boot zelf is ook symbolisch. Door het volgen 

van dit pad van onverschrokken moed, met 

een passie om anderen naar Christus te leiden, en 

zelf volledig hun engagement tot Christus te 

beleven, loyaal te zijn in wederzijdse steun van een 

geestelijk gezelschap, zal ons schip bijna zeker 

aankomen bij zijn ware thuis, de haven van God. De 

H. Ursula vertegenwoordigde voor de 

mensen uit die eeuwen een zeker pad, de poolster, 

om Christus te vinden en een waarachtig christelijk 

leven na te volgen in deze wereld. Zij was een 

loyale patroonheilige, een beschermheilige, en 

onder haar mantel waren allen gelijkwaardig en veilig. 

Het model van christelijk leven dat 

afgebeeld wordt in de geschiedenis van de H. Ursula, steunde vele generaties 

christenen gedurende vele eeuwen. Het is een model dat nog steeds toepasselijk is 

voor de christenen uit de 21st eeuw. (geschreven door het  Seculier Instituut van Angela Merici) 
 

Angela Merici stichtte de Ursulinen in Italië in 1535. Op dat ogenblik was de 

geschiedenis van Ursula heel populair. Mensen hoorden erover en baden tot Ursula. 

Angela riep jonge vrouwen op om een leven van maagdelijkheid te leiden en zich ten 

dienste te stellen van anderen. Angela wou het gezelschap niet naar zichzelf noemen. 

Veel liever hield zij zichzelf en haar dochters het model en het gezelschap van de H. 

Ursula voor.  
 

Juist zoals God Angela en haar gezellinnen riep, nodigt Hij vandaag nog altijd vrouwen 

uit om ja te zeggen tegen de oproep om hun leven in dienst van Gods volk te stellen, 

en dit in de geest van de H. Angela Merici. 
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Zuster Margaret reisde naar India op 6 oktober 2013. Zij ontmoette de junioristen 

van de Ranchi Provincie op 9, 10 en 11 oktober. Nu is zij in de Ambikapur Provincie. 

Zusters Margaret en Gemma Rose ontmoeten de vier provinciale leidersschapsteams 

van de Indische Provincies. Later op de maand zullen zij de leiders van de 

communiteiten ontmoeten van de vier provincies, ongeveer 81 leden. Op 3 november 

zal Zr. Margaret naar Brussel terugkeren.  

 

We waarderen de moeite die zij doen om al onze Zusters te bereiken om hen te 

helpen hun weg te vinden om te antwoorden op de oproep van de 21st eeuw.  We 

wensen hen de hulp van de Heilige Geest toe in al hun pogingen.    
 

 

Nieuwe Website: Het Congregationeel Leiderschapsteam is blij te kunnen meedelen 

dat een nieuwe website: www.osutildonk.com opgestart werd. Om toegang te hebben 

tot de ‘enkel leden afdeling’ dient u gebruik te maken van de volgende gebruiksnaam 

en paswoord: 

     gebruiksnaam: osusis 

     paswoord:  merici 
 

 

Guyana: Zusters Divya Gulab Sanai en Seraphina Kerketta uit de Ranchi Provincie 

zijn teruggekeerd na hun familiebezoek om hun leven als missionaris verder te zetten 

in Karasabai.  

Zusters Bernardine Kiro uit de Ambikapur Provincie en Anima Soreng uit de Gumla 

Provincie vestigen zich in Aishalton om het missiewerk verder te zetten dat door de 

pioniers begonnen is.   
 

Opnieuw drukken we onze dankbaarheid uit voor allen, Zusters Divya, Seraphina, 

Bernardine en Anima omdat zij zich vrijwillig geven om de Guyana missie te dienen.  

We waarderen hun moed en durf. We wensen hen Gods zegen en de nabijheid van 

Angela Merici en Jan Lambertz. 

 

 
Vanwege de Ranchi Provincie:  

 

Teachers’ Training Centre, Lohardaga: viering van het Jaar van het Geloof met 

de katholieke leraars: 

 

De Planning Commissie van Lohardaga Denary, Ranchi Aartsbisdom, besliste om het 

jaar van het geloof te vieren met verschillende groepen leken. Daarvoor zouden ze 

voor elke groep een recollectiedag houden: voor leraars, studenten uit verschillende 

scholen, jongeren, ouders. 

 

http://www.osutildonk.com/
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Aan het TTC Lohardaga werd gevraagd om onderdak te geven aan de katholieke 

leraars die les gaven in de verschillende scholen van de Lohardaga- en Kuruparochie. 

De datum werd vastgelegd op zondag 1 september 2013. Het was echt een vreugde 

om te zien hoe, op zo’n korte tijd, 86 leraars, mannen en vrouwen, samen werden 

onthaald in ons B.Ed. College. De moderator was Rev. Fr. Ignatius Lakra SJ, directeur 

van de St. Stanislaus’ High School, Kaimo Patratoli. Rev. Fr. Prakash Tigga (Pallotine 

Congregatie), parochiepriester van Kuru gaf de inleiding. Hij gaf drie sessies over: 

Geloof: zoals het geleerd wordt in de Kerk, en gebruikte daarvoor een powerpoint 

presentatie. Dit was heel efficiënt voor alle deelnemers. Voor de aktiviteiten in 

groep, werden de deelnemers verdeeld in 10 groepen van 8, om over de volgende 

vragen na te denken en te delen in de grote groep: 

 

1. Hoe getuig je over je katholiek zijn in het milieu waarin je les geeft? 

2. Deel iets over gebeurtenissen waarin je trots was om katholiek te zijn. 

3. Hoe kan je je geloofsleven beleven met een grotere waarachtigheid? 

 

Bij de verslagen in de grote groep kwamen vaak diepe, persoonlijke ervaringen naar 

boven. Velen stonden er alleen voor als katholieke leerkracht in het staatsonderwijs. 

Zij getuigden van hun geloof in Christus. In het begin warden zij vaak uitgelachen en 

belachelijk gemaakt omdat zij Christenen waren, zij keken aan tegen een vijandige 

atmosfeer, maar geleidelijkaan wonnen zij de studenten en andere leerkrachten 

dankzij hun voorbeeld van punctualiteit, discipline, engagement en eerlijkheid in hun 

leven; zij inspireerden ook anderen om deze waarden te beleven. We warden allen 

diep getroffen en geïnspireerd door deze eenvoudige voorbeelden van levend geloof 

onder deze leerkrachten. 

 

Lunch werd opgediend in de refter van de peda van het College voor onderwijzers om 

13 uur. Om 14 uur kregen de leerkrachten onderricht over het sacrament van de 

verzoening, gevolgd door persoonlijke biecht. Om 15 uur werd de Eucharistie gevierd 

in onze TTC-kerk. De studenten van het UPTEC zongen melodieuze, inspirerende 

hymnen, wat ons aan het einde van de recollectiedag bracht. De deelnemers verlieten 

de campus na een kopje thee in ons huis; ze waren vol waardering voor alles wat op 

het programma stond en drukten de wens uit dat een dergelijk programma opnieuw 

zou ingericht worden voor hen en hun metgezellen, van wie er velen niet in de 

mogelijkheid geweest waren om te komen. 

 

Dit programma heeft ons eigen geloofsleven versterkt, net zoals dit het geval was bij 

allen die aanwezig waren op de recollectie. We geloven!  Sr. Placida  osu 

 

 


